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ΘΕΜΑ: Πορεία  διμερούς  εμπορίου  Ελλάδας-Γαλλίας  το  έτος  2021  -  Αύξηση  ελληνικών
εξαγωγών κατά 4,25% προς την Γαλλία

Το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Γαλλίας κατέγραψε αύξηση της τάξης του 14,90% κατά το έτος 2021
σε σχέση με το έτος 2020. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τα
οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο μας, ο όγκος εμπορίου των δύο χωρών διαμορφώθηκε σε 4,4 δισ.
ευρώ.  Οι  ελληνικές  εξαγωγές  συνέχισαν  την  ανοδική  τους  πορεία, σημειώνοντας  οριακή
αύξηση της τάξης του 4,25% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα και διαμορφώθηκαν σε 1,852 δισ.
ευρώ. Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 24,10% και διαμορφώθηκαν σε
2,6 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα το  εμπορικό ισοζύγιο,  το οποίο παραμένει  ελλειμματικό για τη
χώρα μας, άγγιξε τα 726 εκ. ευρώ. 

Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Γαλλίας 2020-2021 (σε ευρώ)

 2020  2021 Μεταβολή %
Ελλ. Εξαγωγές 1.776.986.709 1.852.526.425 4,25%
Ελλ. Εισαγωγές 2.078.003.449 2.579.151.439 24,10%
Όγκος Εμπορίου 3.854.990.158 4.431.677.864 14,90%
Εμπορικό Ισοζύγιο -301.016.740 726.625.014 141,30%

                      πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, προσωρινά στοιχεία,  Επεξεργασία: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων

Α.   Ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία

Την  πρώτη  θέση  στα  εξαγόμενα  προϊόντα  μας  καταλαμβάνει  εκ  νέου  η  κατηγορία  300490
“Φάρμακα που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα
για  θεραπευτικούς”  με  συνολική  αξία  834  εκ.  ευρώ,  μείωση  7%  και  μερίδιο  47%,
καταλαμβάνοντας  περίπου το ήμισυ των συνολικών εξαγωγών της χώρας μας προς τη Γαλλία.
Ακολουθεί η κατηγορία 74110 “Σωλήνες από καθαρισμένο χαλκό” με συνολική αξία εξαγωγών  86
εκ. ευρώ, αύξηση 57% και μερίδιο 4,7% και στη συνέχεια η κατηγορία '760612'  “Ελάσματα και
ταινίες, από κράματα αργιλίου με πάχος > 0,2 mm, σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο” με αξία  55
εκ. ευρώ, αύξηση 2,7% και μερίδιο 3%.

Αξιοσημείωτη ήταν η πτώση των εξαγωγών της κατηγορίας “Άλλα” (271019,  ορυκτέλαια) κατά
65%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 33 εκ. ευρώ.

Από  τα  αγροδιατροφικά  προϊόντα,  σημαντική  αύξηση  κατέγραψαν  οι  εξαγωγές  τυριών
(δασμολογική  κατηγορία   040690)  με  αξία  42  εκ.  ευρώ,  αύξηση  48%  και  μερίδιο  1,5%,  οι
σπαρίδες θάλασσας με αξία 37 εκ.  ευρώ, αύξηση 12% και μερίδιο 1,9%, τα λαβράκια με αξία
εξαγωγών 20 εκ. ευρώ και αύξηση 7,5%, το γιαούρτι με αξία  15 εκ. ευρώ και αύξηση 17,3%, οι
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ελιές με αξία 14,6 εκ. ευρώ, αύξηση 12% και μερίδιο 0,70%, το ελαιόλαδο με αξία 11 εκ. ευρώ,
αύξηση 23% και μερίδιο 0,59%  και τα κρασιά με αξία 947.840 ευρώ, αύξηση 13,1% και μερίδιο
0,05%.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 20 πρώτα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα προς τη
Γαλλία το έτος 2021, που αντιστοιχούν στο  75% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη
χώρα. 
    Πίνακας 1: Ελληνικές Εξαγωγές προς τη Γαλλία έτος 2021-20 πρώτα 20 προϊόντα (σε ευρώ)

CN6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

2020 (ΕΥΡΩ)
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

2021 (ΕΥΡΩ) % Μεταβολή

300490
Φάρμακα που αποτελούνται από προϊόντα 
αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, 
παρασκευασμένα για θεραπευτικούς

898.070.169 834.041.203 -7,00%

741110 Σωλήνες από καθαρισμένο χαλκό
54.903.932 86.422.903

57,00%

760612
Ελάσματα και ταινίες, από κράματα 
αργιλίου, με πάχος > 0,2 mm, σε σχήμα 
τετράγωνο ή ορθογώνιο (εκτός

54.327.179 55.784.481
3%

040690
Τυριά (εκτός από τυριά νωπά, στα οποία 
περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό 
γάλακτος)

28.604.515 42.370.667
48,00%

030285 Σπαρίδες θάλασσας (Sparidae)
32.801.062 36.875.133

12%

271019 Άλλα
95.016.723 32.778.320

-65,00%

281820
Οξείδιο του αργιλίου (εκτός από τεχνητό 
κορούνδιο)

14.489.939 28.843.215
99,00%

760410
Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, 
από όχι σε κράμα αργίλιο

16.243.287 23.184.709
43,00%

392190
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και 
λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυμένα, 
με απανωτές στρώσεις

17.960.720 21.185.381
18,00%

030284
Λαβράκια (Dicentrarchus spp.) 18.817.821 20.239.508

7,00%

200870
Ροδάκινα κάθε είδους, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης, άλλων γλυκαντικών 

16.881.066 15.644.287 -7,00%

271320 Άσφαλτος από πετρέλαιο 0
18.320.677 νέο

προϊόν

760711
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, 
χωρίς υπόθεμα, που έχουν υποστεί απλή 
έλαση, με πάχος <= 0,2

17.497.779 17.399.848 -0,55%

760429
Ράβδοι και πλήρη είδη με καθορισμένη 
μορφή, από κράματα αργιλίου, π.δ.κ.α.

9.361.867 16.096.814
72,00%

210690 Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α.
13,744.622

15.593.432
13,00%

040310 Γιαούρτι, έστω και αρωματισμένο, έστω 
και με προσθήκη ζάχαρης, άλλων 

12.649.458 14.843.692 17,00%
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γλυκαντικών, φρούτων, καρυδιών
999000 Εμπιστευτικά προϊόντα 11.764.192 14.827.542

26,00%

200570
Ελιές, παρασκευασμένες ή διατηρημένες 
χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, μη κατεψυγμένες

12.988.038 14.601.385
12,00%

760692

Ελάσματα και ταινίες, από κράματα αργιλίου, 
με πάχος > 0,2 mm, σε σχήμα άλλο από 
τετράγωνο ή ορθογών

10.042.443 14.414.008
43

340119
Σαπούνια και προϊόντα και παρασκευάσματα 
οργανικά που ενεργούν πάνω στην 
επιφανειακή τάση

7.121.545 13.995.368
96%

 πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, προσωρινά στοιχεία, Επεξεργασία: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων

B. Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία

Από την πλευρά των  εισαγόμενων προϊόντων από τη Γαλλία,  την 1η θέση καταλαμβάνουν τα
φάρμακα (δασμολογική κατηγορία  300490) με μερίδιο 7%, αύξηση 1,80%  και αξία εισαγωγών
172 εκ. ευρώ. Ακολουθούν τα  κρέατα βοειών, με κόκκαλα  νωπά ή διατηρημένα (δασμολογική
κατηγορία 020120) με μερίδιο 3,3%, μείωση 7% και αξία εισαγωγών 89 εκ. ευρώ, τα  προϊόντα
ομορφιάς  ή  φτιασιδώματος  (μακιγιάζ)  (δασμολογική  κατηγορία  330499),  αύξηση 13%,  αξία
εισαγωγής 54 εκ. ευρώ και μερίδιο 1,9%.
Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα προϊόντα της κατηγορίας 271019 “Άλλα” (ορυκτέλαια) με
μερίδιο  2%,  αύξηση  168%  και  αξία  εισαγωγών  53 εκ.  ευρώ,  το  φυσικό  αέριο  που  έχει
υγροποιηθεί  (δασμολογική κατηγορία 271111) με μερίδιο 2,4% και  αξία εισαγωγών 45 εκ. ευρώ
(νέο  προϊόν).  Ωστόσο,  την  μεγαλύτερη  συνδρομή στην  αύξηση των  γαλλικών  εξαγωγών στην
Ελλάδα είχε η κατηγορία “Αεροπλάνα και άλλα ιπτάμενα οχήματα” που άγγιξε σε αξία τα 44,7 εκ.
ευρώ (αύξηση 191.467%, μερίδιο 1,7%.

 Πίνακας 2: Ελληνικές Εισαγωγές από τη Γαλλία έτος 2021 -τα 20 πρώτα προϊόντα (σε ευρώ)

CN6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΞΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 2020  
ΕΥΡΩ

ΑΞΙΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 2021 

ΕΥΡΩ

%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

300490
Φάρμακα που αποτελούνται από προϊόντα
αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, 
παρασκευασμένα για θεραπευτικούς

169.359.196 172.411.113 1,80%

020120
Κρέατα βοοειδών, με κόκαλα, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από 
ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

96.026.319 89.126.060 -7,00%

330499
Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος 
(μακιγιάζ) παρασκευασμένα και 
παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη

48.162.909
54.446.799 13,00%

271019 Αλλα 19.958.913 53.400.539 167%

271111 Φυσικό αέριο που έχει υγροποιηθεί 0 44.979.140 νέο προϊον 

880230
Αεροπλάνα και άλλα ιπτάμενα οχήματα, 
με μηχανική προώθηση, με βάρος χωρίς 
φορτίο > 2.000 kg και έως 

23.388
44.803.817 191.467%

870322 Επιβατικά αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα 
εμπορικής χρήσης και τα αγωνιστικά 22.289.059

44.778.673 101,00%
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αυτοκίνητα

020110
Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 
βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη

40.584.141 43.313.447 6,70%

720827
Πλατέα προϊόντα θερμής έλασης από 
σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο 
χάλυβα, πλάτους >= 600 mm, περιελι

3.742.647 42.530.275 1.036%

890391
Ιστιοφόρα σκάφη και ιστιοφόρα σκάφη 
αναψυχής, έστω και με βοηθητικό 
κινητήρα, για αθλητισμό ή αναψυχ

55.441.521 39.781.616 -28,00%

870331
Επιβατικά αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα 
εμπορικής χρήσης και τα αγωνιστικά 
αυτοκίνητα

37.993.366 32.692.626 14,00%

870340
Αλλα οχήματα, εξοπλισμένα και με 
παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με 
ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρ

300.220
32.399.722 10.691%

300220 Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου 30.042.696 31.990.459 6,50%

740811
Σύρματα από καθαρισμένο χαλκό, με 
μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας 
τομής > 6 mm

16.799.011 26.050.122 55,00%

090121 Καφές, καβουρντισμένος 19.811.515 24.483.160 23,00%
380891 Εντομοκτόνα 19.552.749 23.706.622 21,00%

720836
Πλατέα προϊόντα θερμής έλασης από 
σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο 
χάλυβα, πλάτους >= 600 mm, περιελι

34.705.424 22.485.973 -35,00%

722530
Πλατέα προϊόντα έλασης από 
χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο
χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχ

20.728.782 22.458.696 8,00%

860390
Αυτοκινητάμαξες και οχήματα 
αυτοκινούμενα σε σιδηροτροχιές (εκτός 
εκείνων που τροφοδοτούνται από το 

30.613.458 20.408.970 -33,00%

401110
Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, 
από καουτσούκ, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για επιβατικά α

16.632.026 18.562.221 12,00%

            πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (Eurostat), Επεξεργασία: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων
              Επεξεργασία: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  οι  γαλλικές  εξαγωγές  προς  την  Ελλάδα  παρουσιάζουν  σημαντικά
υψηλότερο  βαθμό  διαφοροποίησης  από  τις  ελληνικές  εξαγωγές  προς  τη  Γαλλία,  καθώς,  όπως
φαίνεται και από τον  προαναφερθέντα  πίνακα 2, τα 20 πρώτα γαλλικά προϊόντα που εισήγαγε η
χώρα  μας  το  έτος  2021,  αντιστοιχούν  στο  35% των  συνολικών  ελληνικών  εισαγωγών από τη
Γαλλία.

                    Εκ του Γραφείου Ο.Ε.Υ.

                    Μάριος Μαθιουδάκης

          Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Β΄
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